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1. A conjuntura do emprego em Pelotas 

 

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED do Ministério 

do Trabalho e Emprego – MTE, referente ao mês de dezembro de 2014, observa-se um 
estoque total de 68.345 empregos formais celetistas em Pelotas. Destes, 31.795 (46,5%) 

estão vinculados ao setor de serviços, 20.584 (30,1%) ao comércio, 10.592 (15,5%) ao 

setor industrial, 4.101 (6,0%) à construção civil e 1.273 (1,9%) à agropecuária. Abaixo, no 

Gráfico 1, pode-se visualizar a participação dos grandes setores da atividade econômica 
(IBGE) no estoque total de empregos formais em Pelotas. 

 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

 Ainda segundo o CAGED/MTE, no mês dezembro de 2014 ocorreram, em Pelotas, 

2.853 admissões e 3.900 desligamentos, resultando num saldo negativo de 1.047 
empregos formais, o que representa uma taxa de crescimento do emprego de -1,51% em 

relação ao estoque do mês anterior. 

No acumulado do ano e, também, no período de doze meses, ocorreram, em Pelotas, 

um total de 36.431 admissões e 36.230 desligamentos, resultando num saldo positivo de 
201 empregos formais, o que representa uma taxa de crescimento de 0,30% no referido 

período. 

 Quanto à variação setorial do emprego no mês de dezembro, conforme a Tabela 1, 

constata-se que foi a indústria de transformação (-1.037 vínculos) a principal responsável 
pelo desempenho negativo do mercado de trabalho formal de Pelotas, com uma taxa de 

crescimento de -10,04%. Vários outros setores também apresentaram saldos negativos no 

mês de dezembro, destacando-se os serviços (-133 vínculos) e a construção civil (-108 



vínculos). O comércio apresentou o saldo positivo mais elevado do período, de 170 

vínculos empregatícios, o que representou uma taxa de crescimento de 0,83%. 

 No acumulado do ano e no período de doze meses, verifica-se que o saldo positivo 
discreto do emprego formal de Pelotas (201 vínculos) é devido, principalmente, ao 

desempenho dos serviços (490 vínculos) e do comércio (387 vínculos) que apresentaram 

taxas de crescimento de 1,67% e 1,91%, respectivamente, compensando o saldo negativo 

elevado da indústria de transformação. Este último setor apresentou o saldo negativo mais 
elevado no ano de 2014, com -737 vínculos formais, o que corresponde a uma taxa de 

crescimento de -7,35% no período. 
 

Tabela 1 – Evolução do emprego formal por setor da atividade econômica, em Pelotas, Dezembro de 2014. 

SETORES 
Dezembro 2014 No ano ** Em doze meses *** 

Saldo Var. % Saldo Var. % Saldo Var. % 

EXTRATIVA MINERAL 3 3,66 10 13,33 10 13,33 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -1.037 -10,04 -737 -7,35 -737 -7,35 

SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 79 6,95 100 8,97 100 8,97 

CONSTRUÇÃO CIVIL -108 -2,57 -66 -1,56 -66 -1,56 

COMÉRCIO 170 0,83 387 1,91 387 1,91 

SERVIÇOS -133 -0,44 490 1,67 490 1,67 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -1 -0,07 -4 -0,29 -4 -0,29 

AGROPECUÁRIA -20 -1,55 21 1,67 21 1,67 

TOTAL -1.047 -1,51 201 0,30 201 0,30 

Fonte: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4.923/65. 

* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior. 

** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-

1, ambos com ajustes.  

*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do  mês atual e do mesmo mês do ano 

anterior, ambos com ajustes. 

 

2. A conjuntura do emprego em Rio Grande 

  

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED do Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE, referente ao mês de dezembro de 2014, observa-se um 

estoque total de 48.567 empregos formais celetistas em Rio Grande. Destes, 20.194 

(41,6%) estão vinculados ao setor de serviços, 14.820 (30,5%) ao setor industrial, 10.785 

(22,2%) ao comércio, 1.805 (3,7%) à construção civil e 963 (2,0%) à agropecuária. A 
seguir, no Gráfico 2, pode-se visualizar a participação dos grandes setores da atividade 

econômica (IBGE) no estoque total de empregos formais em Rio Grande. 

 

 
Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. 



Ainda segundo o CAGED/MTE, no mês dezembro de 2014 ocorreram, em Rio Grande, 

1.609 admissões e 3.334 desligamentos, resultando num saldo negativo de 1.725 

empregos formais, o que representa uma taxa de crescimento do emprego de -3,43% em 
relação ao estoque do mês anterior. 

No acumulado do ano e no período de doze meses, ocorreram, em Rio Grande, um 

total de 34.038 admissões e 33.094 desligamentos, resultando num saldo positivo de 944 

empregos formais, o que representa uma taxa de crescimento de 1,98% no ano de 2014. 
 Quanto à variação setorial do emprego formal, conforme a Tabela 2, constata-se que, 

no mês de dezembro de 2014, a indústria de transformação, com saldo negativo de 1.037 

vínculos, foi o principal responsável pelo desempenho negativo do mercado de trabalho de 

Rio Grande, seguido pela construção civil e pelos serviços, com saldos de -453 e -344, 

respectivamente. O setor que apresentou o saldo positivo mais expressivo foi o comércio, 
com 149 vínculos. 

 No acumulado do ano e nos últimos doze meses, o setor de serviços (791 vínculos) 

seguido pela indústria de transformação (373) e pelo comércio (326) apresentaram os 

saldos positivos mais elevados, sendo os principais responsáveis pelo desempenho 
discreto, mas positivo do mercado de trabalho no município de Rio Grande que apresentou 

um saldo de 944 vínculos. A construção civil foi o setor que apresentou o saldo negativo 

mais elevado no ano de 2014, com -608 vínculos formais, o que corresponde a uma taxa 

de crescimento de -25,44% 
  

Tabela 2 – Evolução do emprego formal por setor da atividade econômica, em Rio Grande, Dezembro de 2014. 

SETORES 
Dezembro 2014 No ano ** Em doze meses *** 

Saldo Var. % Saldo Var. % Saldo Var. % 

EXTRATIVA MINERAL -1 -1,01 12 13,95 12 13,95 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -1.037 -6,90 373 2,73 373 2,73 

SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA 21 2,95 64 9,57 64 9,57 

CONSTRUÇÃO CIVIL -453 -20,06 -608 -25,44 -608 -25,44 

COMÉRCIO 149 1,40 326 3,12 326 3,12 

SERVIÇOS -344 -1,72 791 4,19 791 4,19 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -2 -0,35 -23 -3,85 -23 -3,85 

AGROPECUÁRIA -58 -5,68 9 0,94 9 0,94 

TOTAL -1.725 -3,43 944 1,98 944 1,98 

Fonte: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, LEI 4.923/65. 

* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior. 

** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-

1, ambos com ajustes. 

*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do  mês atual e do mesmo mês do ano 

anterior, ambos com ajustes. 

 

 

3. Balanço da evolução da conjuntura do emprego 

 

Comparando-se a conjuntura local do emprego formal com a conjuntura estadual e 
nacional, conforme a Tabela 3, constata-se, no mês de dezembro de 2014, que houve um 

desempenho negativo do mercado de trabalho. Observa-se que a taxa de crescimento do 

emprego em Pelotas, de -1,51%, é inferior, mas muito próxima àquelas apresentadas pelo 

Estado do Rio Grande do Sul, de -1,35%, e pelo Brasil, de -1,34%. Já a taxa de 
crescimento do emprego em Rio Grande, no mês de dezembro de 2014, de -3,43%, 

mostra-se bem inferior às demais unidades geográficas, o que expressa as particularidades 

do mercado de trabalho local que vem sendo fortemente impactado pelas demissões na 

indústria de transformação, particularmente no setor naval.  



Tabela 3 – Taxa de crescimento do emprego formal no mês, no acumulado do ano 
e nos últimos doze meses, Pelotas, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil, 
Dezembro de 2014. 

Unidade Geográfica Mês (%) Ano (%) Doze Meses (%) 

Pelotas -1,51 0,30 0,30 

Rio Grande -3,43 1,98 1,98 

Rio Grande do Sul -1,35 0,90 0,90 

Brasil -1,34 0,98 0,98 

Fonte: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
 

Durante o ano de 2014, observa-se que as taxas de crescimento do emprego em 

Pelotas e Rio Grande apresentam comportamentos inversos em relação às taxas do Rio 
Grande do Sul e do Brasil. Enquanto o desempenho de Pelotas, com taxa de crescimento 

do emprego de 0,30%, é inferior ao desempenho do Estado (0,90%) e do país (0,98%), o 

desempenho de Rio Grande, com taxa de crescimento do emprego formal de 1,98%, é 

superior às demais unidades geográficas. Apesar das demissões na indústria de 

transformação, principalmente no final do ano, o desempenho da indústria e, 
consequentemente, da economia de Rio Grande foi muito positivo nos primeiros meses do 

ano de 2014, conforme se pode visualizar no Gráfico 3, logo abaixo. Nesse Gráfico, pode-

se visualizar melhor a variação mensal das taxas de crescimento do emprego formal em 

Pelotas e Rio Grande ao longo do ano.  
 

 Gráfico 3 - Evolução mensal das taxas de crescimento do emprego formal, Pelotas e Rio Grande,  
 dezembro de 2013 a dezembro de 2014. 
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